
 

Instrukcja obsługi 

 Panasonic 

Pilarka akumulatorowa  

Model nr: EY45A2 

 

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z 
treścią niniejszej instrukcji obsługi i zachować dokument do wglądu w przyszłości. 
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Włącznik zasilania 
 

Dźwignia blokady włącznika 
  

  

  

(A) (B) 

  

  

  

  

 

Uchwyt przedni 
 

Osłona przednia 
  

  

  

(C) (D) 

  

  

  

  

 

Osłona przezroczysta 
 

Stopka 
  

  

  

(E) (F) 

  

  

  

  

 
Tarcza* (EY9PM13E) 

 
Osłona dolna 

  

  

  

(G) (H) 

  

  

  

  

 

Uchwyt cofania 
 

Pojemnik na pył 
  

  

  

(I) (J) 
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Akumulator 

 
Schowek na klucz sześciokątny 

  

  

  

(K) (L) 
  

  

  

  

 
Znak ustawienia akumulatora 

 
Przycisk zwalniający akumulator 

  

  

  

(M) (N) 

  

  

  

  

 
Panel sterowania 

 
Nakrętka regulacji głębokości 

  

  

  

(O) (P) 

  

  

  

  

 
Oświetlenie LED 

 
Przycisk blokady wrzeciona 

  

  

  

(Q) (R) 
  

  

  

  

 

Kontrolka ostrzegawcza przegrzania (akumulatora) 

 
Kontrolka ostrzegawcza niskiego poziomu naładowania 
akumulatora 

  

  

  

(S) (T) 
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Klucz sześciokątny 

 
Ładowarka 

  

  

  

(U) (V) 
  

  

  

  

 

Osłona akumulatora 

 

  

(W)    

*Nie wolno nigdy używać tarcz przeznaczonych do pracy z prędkością niższą niż prędkość obrotowa 
jednostki głównej (obr./min). 
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Oryginalna instrukcja obsługi: język angielski 
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi: inne 
języki 

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią 
„Instrukcji bezpieczeństwa” oraz poniższymi 
informacjami. 

OSTRZEŻENIE 
Należy zapoznać się z treścią wszystkich ostrzeżeń 
dotyczących bezpieczeństwa oraz przeczytać wszystkie 
instrukcje. 
Niezastosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń może prowadzić 
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub odniesienia 
poważnych obrażeń ciała. 

I. WPROWADZENIE Sposób korzystania z niniejszej instrukcji obsługi 

Omawiane narzędzie to pilarka. Wymienne tarcze 
umożliwiają cięcie drewna, metalu i tworzyw sztucznych. 
Pył gromadzi się we wbudowanym pojemniku. Można go 
również odsysać za pomocą odkurzacza (po uprzednim 
podłączeniu węża do narzędzia). 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Omawiany produkt jest narzędziem tnącym, 
przeznaczonym do cięcia metalu i drewna. 
Urządzenie jest wyposażone w obrotową tarczę, która 
może spowodować powstanie głębokich ran, 
grożących poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. 
W związku z powyższym należy dokładnie zapoznać 
się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i ostrzeżeń 
umieszczonych na narzędziu oraz przestrzegać 
wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, 
aby uniknąć zranienia. 

OSTRZEŻENIE 
Aby uniknąć zranienia, należy pamiętać, aby nigdy nie 
wkładać palców ani jakichkolwiek innych przedmiotów do 
któregokolwiek z otworów narzędzia. 

• Przed przystąpieniem do obsługi narzędzia należy 
przeczytać w całości niniejszą instrukcję obsługi. 
Użyczając narzędzia innej osobie, należy upewnić się, że 
zapoznała się ona z treścią niniejszej instrukcji obsługi 
lub otrzymała komplet informacji na temat prawidłowego 
użytkowania narzędzia oraz obowiązujących w tym 
zakresie środków ostrożności. 

• Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do 
wglądu w przyszłości. Zawiera ona ważne zalecenia 
dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, 
aby móc korzystać z narzędzia w bezpieczny sposób. 

• W niniejszej instrukcji obsługi i oznaczeniach 
umieszczonych na produkcie zastosowano następujące 
słowa ostrzegawcze: 
UWAGA 
Uwagi dostarczają dodatkowych informacji dotyczących 
narzędzia, z którymi należy się zapoznać. 

PRZESTROGA 

Przestroga oznacza sytuację potencjalnie 
niebezpieczną, która niesie ze sobą ryzyko niewielkich 
lub umiarkowanych obrażeń, jeżeli nie uda się jej 
zapobiec. Przestrogi powiadamiają również użytkownika 
o niebezpiecznych praktykach, których należy unikać. 

OSTRZEŻENIE 

Ostrzeżenie oznacza sytuację potencjalnie 
niebezpieczną, która może skutkować odniesieniem 
poważnych obrażeń ciała lub śmiercią, jeżeli nie uda się 
jej zapobiec. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo oznacza bezpośrednie zagrożenie 
skutkujące odniesieniem poważnych obrażeń ciała lub 
śmiercią, jeżeli nie uda się mu zapobiec. 

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią 
„Instrukcji bezpieczeństwa” oraz poniższymi 
informacjami. 

II. DODATKOWE 
ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA 

Instrukcje bezpieczeństwa 
dotyczące wszystkich 
pilarek 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

1) Nie wolno zbliżać rąk do tarczy ani do strefy cięcia. Drugą rękę 

należy trzymać na uchwycie pomocniczym lub obudowie silnika. 

Trzymanie pilarki oburącz zapobiega pokaleczeniu rąk. 

2) Nie wolno sięgać rękoma pod spód przecinanego elementu. 

Osłona chroni przed tarczą tylko powyżej przecinanego 

elementu. 
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3) Głębokość cięcia należy dostosować do 
grubości przecinanego elementu. Poza dolną 
powierzchnię elementu nie powinien wystawać 
więcej niż cały ząb tarczy. 

4) Nie wolno trzymać przecinanego elementu w 
rękach bądź na nodze. Należy go zamocować 
do stabilnej podstawy. Prawidłowe podparcie 
elementu jest istotne, ponieważ minimalizuje 
stopień zagrożenia dla operatora i ryzyko 
zakleszczenia tarczy oraz utraty kontroli. 

5) Gdy elektronarzędzie do cięcia podczas pracy 
może zetknąć się z ukrytymi przewodami 
elektrycznymi bądź własnym przewodem 
zasilającym, należy je trzymać za izolowane 
uchwyty. Zetknięcie z przewodem elektrycznym 
pod napięciem powoduje, że również odsłonięte 

elementy metalowe elektronarzędzia znajdują się 
pod napięciem, grożąc porażeniem operatora 
prądem elektrycznym. 

6) W przypadku cięć wzdłużnych należy używać 
prowadnicy wzdłużnej lub prowadnicy 
krawędziowej. Zwiększają one dokładność cięcia i 
zmniejszają ryzyko zakleszczenia tarczy. 

7) Zawsze należy używać tarcz o prawidłowym 
rozmiarze i kształcie (romb lub koło) otworu na 
wałek. Tarcze, które nie pasują do elementów 
mocowania w pilarce, będą obracać się 
mimośrodowo grożąc utratą kontroli. 

8) Nie wolno używać uszkodzonych albo 
nieprawidłowych podkładek i śruby do 
mocowania tarczy. Podkładki i śruba do 
mocowania tarczy zostały zaprojektowane 
specjalnie pod kątem omawianej pilarki w celu 
zapewnienia jej optymalnego działania i 
bezpieczeństwa obsługi. 

Dalsze instrukcje bezpieczeństwa 

dotyczące wszystkich pilarek 

Przyczyny odrzutu narzędzia i 

zapobieganie temu zjawisku przez 

operatora: 
- odrzut stanowi nagłą reakcję zakleszczonej, zablokowanej 

lub wygiętej tarczy, polegającą na niekontrolowanym 
uniesieniu pilarki w górę i wyrzuceniu jej z przecinanego 
elementu w kierunku operatora; 

- gdy wskutek zaciskania się materiału z obu stron rzazu tarcza 
zakleszczy się, wówczas reakcja silnika spowoduje 
gwałtowne wypchnięcie urządzenia w tył w kierunku 
operatora; 

- jeżeli podczas cięcia prowadzona w materiale tarcza zostanie 
skręcona lub wygięta, zęby znajdujące się na jej tylnej 
krawędzi mogą wkłuć się w górną powierzchnię drewna 
wypychając tarczę z rzazu i powodując odskoczenie 

narzędzia w tył w kierunku operatora. 

Odrzut jest wynikiem nieprawidłowej eksploatacji pilarki i/lub 
niewłaściwych procedur lub warunków jej obsługi. Można go 
uniknąć, podejmując odpowiednie środki ostrożności, które 
podano poniżej. 
1) Przez cały czas pilarkę należy trzymać mocno oburącz, 

ustawiając ręce w taki sposób, aby przeciwdziałać siłom 

odrzutu. Nie wolno stawać na linii tarczy, 

lecz po jednej albo po drugiej jej stronie. 
Odrzut może spowodować odskoczenie pilarki w tył. 
Operator może jednak kontrolować siły odrzutu, 
jeżeli zostaną podjęte odpowiednie środki 
ostrożności. 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

W przypadku zakleszczenia tarczy lub 
przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek 
powodu należy zwolnić spust przełącznika, 
trzymając pilarkę w materiale do momentu 
całkowitego zatrzymania tarczy. Nie wolno 
wyciągać lub wycofywać narzędzia z 
przecinanego elementu, gdy tarcza znajduje się 
w ruchu, bowiem w przeciwnym razie może 
wystąpić odrzut. 

Należy zbadać przyczynę zakleszczania tarczy i 
podjąć stosowne środki zaradcze, aby ją 
wyeliminować. 
Przed ponownym uruchomieniem pilarki 
znajdującej się w elemencie należy ustawić 
tarczę tnącą w środku rzazu i sprawdzić, czy 
zęby tarczy nie są wbite w materiał. 
Jeżeli tarcza będzie zablokowana, wówczas w 
momencie uruchomienia pilarki może ona zostać 
wypchnięta w górę albo może wystąpić odrzut. 

Duże płyty należy podpierać, aby 
zminimalizować ryzyko zakleszczenia tarczy i 
odrzutu. 
Duże płyty mają tendencję do wyginania się pod 
własnym ciężarem. Podpory powinny być ustawione 
pod płytą w sąsiedztwie linii cięcia po obu jej 
stronach oraz w pobliżu końców płyty. 

Nie wolno używać tępych ani uszkodzonych tarcz. 

Nienaostrzone lub niewłaściwie zainstalowane tarcze dają 
wąski rzaz, który jest przyczyną nadmiernego tarcia, 

zakleszczania tarczy i odrzutu. 

Dźwignie z blokadą służące do regulacji głębokości i kąta 
cięcia muszą być mocno i pewnie dokręcone przed 
przystąpieniem do cięcia. 

Jeżeli dźwignia regulacyjna przesunie się podczas cięcia, 

może to spowodować zakleszczenie tarczy i odrzut. 

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku 
wykonywania „cięć wgłębnych” w istniejących ścinkach 
bądź innych pustych przestrzeniach. 

Wystająca tarcza tnąca może zagłębić się w niewidoczne 
elementy, które z kolei mogą wywołać odrzut. 

Instrukcje bezpieczeństwa 
dotyczące pilarki omawianej 
w niniejszym dokumencie 
1) Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić, czy osłona 

dolna prawidłowo się zamyka. Nie wolno uruchamiać 
pilarki, jeżeli osłona nie przesuwa się swobodnie i 
zamyka się z opóźnieniem. Osłony dolnej nie wolno w 
żadnym wypadku przywiązywać ani w inny sposób 
unieruchamiać w pozycji otwartej. 

Jeżeli pilarka przypadkowo upadnie, osłona może ulec 
wygięciu. Należy więc ją unieść za pomocą uchwytu cofania i 
upewnić się, czy swobodnie się przesuwa i nie dotyka tarczy 
lub innego elementu przy wszystkich ustawieniach kąta i 

głębokości cięcia. 
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2) Sprawdzić działanie sprężyny osłony dolnej. Jeżeli osłona 
i sprężyna nie działają poprawnie, należy je naprawić 
przed przystąpieniem do pracy. 

Osłona dolna może pracować z oporami na skutek 
uszkodzonych części, lepkich osadów lub nagromadzenia 

odpadów. 

21) Nie wolno zdejmować osłony przezroczystej ani osłony 
dolnej. Jeżeli osłona przezroczysta lub osłona dolna są 
uszkodzone bądź którejkolwiek z nich brakuje, należy 
oddać narzędzie do autoryzowanego serwisu w celu 
wymiany wspomnianych elementów. 

22) Nie wolno uruchamiać tarczy, gdy dotyka ona 
obrabianego elementu. Przed rozpoczęciem cięcia 
należy poczekać, aż tarcza osiągnie pełną prędkość 

obrotową. 

3) Osłonę dolną wolno cofać ręcznie tylko w przypadku 
specjalnych cięć, typu „cięcia wgłębne” i „cięcia 
złożone”. Osłonę dolną należy unieść za pomocą 
uchwytu cofania i, gdy tylko tarcza wejdzie w materiał, 
należy ją zwolnić. 

W przypadku pozostałych operacji cięcia osłona dolna 
powinna działać w sposób automatyczny. 

4) Przed odłożeniem narzędzia na stół lub podłogę należy 
zwrócić uwagę, czy osłona dolna zasłania tarczę. 

Nieosłonięta tarcza obracająca się siłą bezwładności 
powoduje wypychanie pilarki w tył, tnąc wszystko co napotka 
na swojej drodze. Należy mieć świadomość, że od momentu 
zwolnienia przełącznika do chwili zatrzymania tarczy upływa 
pewien czas. 

5) Nie wolno używać żadnych tarcz ściernych. 

6) Jeżeli praca urządzenia powoduje powstawanie pyłu, 

należy używać maski przeciwpyłowej. 

7) Należy używać tarcz tnących zalecanych przez 

producenta. 

8) W przypadku korzystania z narzędzia przez dłuższy czas 

należy stosować środki ochrony uszu. 

9) Ryzyko pojawiania się odrzutu rośnie w miarę 

rozładowywania się akumulatora. 

10) Należy sprawdzić materiał. Należy unikać cięcia innych 

materiałów. 

11) Należy uważać, aby nie upuścić narzędzia. 

12) Nie wolno wymachiwać narzędziem. 

13) Nie wolno nigdy zakrywać szczelin wentylacyjnych 
narzędzia. Należy dopilnować, aby nie przedostawał się 

do ich wnętrza pył ani jakikolwiek inny materiał. 

14) Nie wolno zaciskać narzędzia w imadle. Nie wolno 
podejmować prób cięcia pilarką zamocowaną do góry 
nogami w imadle. Jest to wyjątkowo niebezpieczne i 
może doprowadzić do poważnych wypadków. 

15) Nie wolno używać rękawic dzianych. 

16) W przypadku używania narzędzia w miejscach 
położonych na pewnej wysokości należy upewnić się, 
czy przypadkiem poniżej nie znajdują się inne osoby. 

17) Nie wolno dotykać tarczy bezpośrednio po zakończeniu 
pracy. Może ona być gorąca i spowodować oparzenia 
skóry. 

18) Nie wolno dotykać materiału po zakończeniu jego 
cięcia. Przecięty materiał może być bardzo gorący. 

19) Nie wolno używać cieczy chłodząco-smarującej. Jej 
użycie może spowodować pożar. 

20) Nie wolno przecinać elementów pokrytych lub 
zanieczyszczonych benzyną, olejem, rozpuszczalnikami, 
rozcieńczalnikami itp. Narażenie osłony przezroczystej 

na kontakt z tymi substancjami grozi jej uszkodzeniem. 

Symbol 

Symbol Znaczenie 

V Wolty 

— 

Prąd stały 

no Prędkość bez obciążenia 

■■■ /min-1 
Obrotów lub skoków na minutę 

A Ampery 

 
Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń 

ciała, użytkownik zobowiązany jest 

przeczytać i zrozumieć treść niniejszej 

instrukcji obsługi. 

Тдф  
 

Û  
Produkt przeznaczony tylko do użytku w 

pomieszczeniach. 

OSTRZEŻENIE 

• Nie wolno używać innych akumulatorów, niż akumulatory  

firmy Panasonic przeznaczone do użytku z tym narzędziem 

akumulatorowym. 

• Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek uszkodzenia ani wypadki spowodowane użyciem 

akumulatora poddanego regeneracji lub niebędącego 

oryginalnym produktem firmy Panasonic. 

• Nie wolno utylizować akumulatora przy użyciu ognia ani 

narażać go na działanie wysokiej temperatury. 

• Nie wolno wbijać w akumulator gwoździ lub podobnych 

przedmiotów, narażać go na wstrząsy, rozbierać go ani 

modyfikować. 

• Nie wolno dopuszczać do kontaktu styków akumulatora z 

przedmiotami metalowymi. 

• Unikać przenoszenia i przechowywania akumulatora w 

pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, typu gwoździe 

itp. 

• Nie wolno ładować akumulatora w miejscu, w którym panuje 

wysoka temperatura, na przykład w pobliżu ognia lub w 

obszarze narażonym na bezpośrednie działanie światła 

słonecznego. Może bowiem dojść do przegrzania, zapłonu, a 

nawet do eksplozji akumulatora. 
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• Nie wolno nigdy ładować akumulatora przy użyciu ładowarki 

innej niż dedykowana do tego celu. Może bowiem dojść do 

wycieku, przegrzania, a nawet do eksplozji akumulatora. 

• Po wyjęciu akumulatora z narzędzia lub ładowarki należy 

zawsze zakładać osłonę akumulatora. W przeciwnym razie 

może dojść do zwarcia styków, co może być przyczyną 

pożaru. 

• Jeżeli wydajność akumulatora ulegnie pogorszeniu, należy 

wymienić go na nowy. 

Dalsze korzystanie z uszkodzonego akumulatora grozi jego 

przegrzaniem, zapłonem lub wybuchem. 

III. OBSŁUGA 
Przed użyciem narzędzia należy 
zapoznać się z poniższymi 
informacjami. 
Omawiane narzędzie przeznaczone jest do cięcia 

niehartowanych metali żelaznych, metali 

nieżelaznych, drewna i tworzyw sztucznych. Wykaz 

tarcz przeznaczonych do użytkowania omawianego 

narzędzia we właściwy sposób zawiera część 

zatytułowana „Wyposażenie dodatkowe”. Aby 

uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń, należy 

przestrzegać następujących środków ostrożności: 

• Nie wolno przecinać kilku warstw materiału 

ułożonych jedna na drugiej. W danej chwili można 

przecinać tylko jeden element. 
• Nie wolno ciąć stali hartowanej. 

IV. MONTAŻ 
Wkładanie lub wyjmowanie 

akumulatora 
PRZESTROGA: 

• Materiał należy ciąć w taki sposób, aby szersza 
krawędź stopki przylegała od góry do obrabianego 
elementu od strony zacisku. 

• Nie wolno dotykać gołymi rękami tarczy tnącej, 
obrabianego elementu ani wiórów bezpośrednio po 
zakończeniu cięcia; mogą one być gorące i 
spowodować oparzenia skóry. 

Po każdorazowym użyciu narzędzia należy upewnić się, 
że znajduje się ono w dobrym stanie technicznym. 

Przed włożeniem akumulatora należy sprawdzić, czy 
włącznik zasilania narzędzia działa prawidłowo i po 
zwolnieniu powraca do położenia „OFF”. 

1. Aby podłączyć akumulator (patrz rys. 2), należy: 
Ustawić kolorowe znaczniki we właściwym położeniu 
względem siebie i przyłożyć akumulator do 
narzędzia. 
• Wsunąć akumulator do momentu jego 

zablokowania. 

 

2. Aby wyjąć akumulator (patrz rys. 3), należy: 

Nacisnąć przycisk i wysunąć akumulator. 

 

Należy posłużyć się następującą listą kontrolną: 

1. Czy tarcza została zamontowana we właściwym 

kierunku? Strzałka znajdująca się na tarczy musi 

wskazywać ten sam kierunek co strzałka 

umieszczona na górnej osłonie tarczy. 

2. 

3. 

4. 

Czy tarcza została zamontowana prawidłowo? 

Należy upewnić się, że śruba sześciokątna jest 

dobrze dokręcona. 

(Patrz rys. 6) Czy wygląd tarczy nie budzi zastrzeżeń? 
W razie zauważenia pęknięć na tarczy lub w przypadku 
gdy którykolwiek z jej zębów jest złamany należy 
natychmiast wymienić tarczę. 
Czy osłona dolna zamyka się prawidłowo? 

OSTRZEŻENIE 
Aby uniknąć zranienia, należy pamiętać, aby nie korzystać 
z narzędzia, jeżeli osłona dolna nie zamyka się nad tarczą 
wystarczająco szybko. 

5. Czy osłona przezroczysta jest dobrze przymocowana? 

6. Czy akumulator jest naładowany i został mocno 
osadzony w narzędziu? 

7. Czy nakrętka regulacji głębokości cięcia jest dobrze 
dokręcona? 

8. Czy obrabiany element został wystarczająco mocno 
osadzony w koziołku lub przymocowany do stołu 
warsztatowego? 

9. Czy pojemnik na pył lub osłona przednia nie są zapchane 
pyłem? 

10. Należy używać wyłącznie tarcz przeznaczonych do 
pracy z prędkością wyższą niż prędkość obrotowa 
jednostki głównej. 
Tarcza może ulec uszkodzeniu w przypadku użycia z 
prędkością niższą niż prędkość znamionowa. 

Należy odłączyć blokadę osłony przedniej, naciskając 
przycisk blokady, a następnie 
usunąć pył, który nagromadził się wewnątrz osłony. Jeżeli 
osłona jest zapchana pyłem, należy użyć długiego 
przedmiotu, takiego jak śrubokręt, aby ją oczyścić. 
Po wyczyszczeniu osłony przedniej należy ją zamknąć. (Patrz 
rys. 4) 

Rys. 3 
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znaki 

ustawienia 

Przycisk 



 

 

Jeżeli pojemnik na pył zapełnił się, należy odłączyć 

blokadę pojemnika, naciskając przycisk blokady, a 

następnie odłączyć pojemnik i usunąć pył. Po 

usunięciu pyłu należy ponownie przyłączyć pojemnik 

na pył do narzędzia. (Patrz rys. 5) 

 

Montaż tarczy 
Należy wykonać następujące czynności: 
1. Wyjąć akumulator z narzędzia. 
2. Usunąć wszelkie pozostałości materiału 
poddanego cięciu z obszaru wokół tarczy. 
3. Użyć uchwytu cofania, aby wycofać 

(otworzyć) osłonę dolną. 
4. Zamontować tarczę zgodnie z rysunkiem. 

(Patrz rys. 6) Upewnić się, że zarówno 
strzałka znajdująca się na tarczy, jak i strzałka 
umieszczona na osłonie przezroczystej 
wskazują ten sam kierunek. 

 

5. Umieścić podkładkę zewnętrzną we właściwym 
położeniu. 

6. Wkręcić śrubę sześciokątną. 

7. Przytrzymać przycisk blokady wrzeciona wciśnięty. 
Zapobiega to obracaniu tarczy. 

8. Mocno dokręcić śrubę sześciokątną dostarczonym 
kluczem sześciokątnym. Włożyć klucz sześciokątny z 
powrotem do schowka. 

UWAGA: 

Jeżeli klucz sześciokątny nie jest używany, powinien 
znajdować się w schowku umieszczonym na obudowie 
narzędzia. 

OSTRZEŻENIE 

Niezastosowanie się do opisanych instrukcji może 

doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń ciała. 

Demontaż tarczy 
PRZESTROGA: 
Bezpośrednio po zakończeniu cięcia tarcza jest 
gorąca. Przed demontażem należy odczekać, aż 
tarcza ostygnie. 

Należy wykonać następujące czynności: 
1. Wyjąć akumulator z narzędzia. 

2. Przytrzymać przycisk blokady wrzeciona 

wciśnięty. Zapobiega to obracaniu tarczy. 

3. Użyć dostarczonego klucza sześciokątnego do 

poluzowania śruby sześciokątnej. 

UWAGA: 
Jeżeli klucz sześciokątny nie jest używany, powinien 
znajdować się w schowku umieszczonym na obudowie 
narzędzia. 

4. Wykręcić śrubę sześciokątną i zdjąć podkładkę zewnętrzną. 

5. Użyć uchwytu cofania, aby wycofać (otworzyć) osłonę dolną. 

6. Ostrożnie wyjąć tarczę. 

7. W razie potrzeby wyczyścić narzędzie. 

PRZESTROGA: 

Z tarczą należy obchodzić się ostrożnie, aby nie 

pokaleczyć dłoni. 

• Zużyte tarcze należy utylizować opakowane w gruby 

papier lub tekturę falistą. Dzięki temu osoby postronne nie 

skaleczą się utylizowaną tarczą. 
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Przycisk blokady 

Pojemnik na 
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Rys. 4 

Rys. 4 



 

 

Użytkowanie narzędzia 
PRZESTROGA: 

Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń, przed użyciem narzędzia 

należy zapoznać się z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa” 

umieszczonych w pierwszej części niniejszej instrukcji obsługi. 

OSTRZEŻENIE 

Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń, przed rozpoczęciem 

pracy z narzędziem należy zawsze założyć okulary ochronne z 

bocznymi osłonami. Dodatkowo podczas cięcia materiałów, które 

powodują powstawanie nadmiernej ilości pyłu, należy używać 

maski przeciwpyłowej. Nie wolno używać narzędzia na zewnątrz 

pomieszczeń w czasie deszczu. Takie działanie grozi porażeniem 

prądem elektrycznym lub może spowodować wydzielanie się 

dymu z narzędzia. 

Nie wolno ciąć materiałów pokrytych rozcieńczalnikiem do farb, 

benzyną, olejem lub innymi zanieczyszczeniami podobnego 

rodzaju. Takie działanie grozi pęknięciem pojemnika na pył, co 

może doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała. 

Należy wykonać następujące czynności: 

Trzymać narzędzie oburącz. (Patrz rys. 8) Nie wolno usuwać 

przecinanego materiału, gdy tarcza jest w ruchu. 

1. Ustawić linię widzenia na stopce dokładnie na linii 

cięcia. (Patrz rys. 7) 

Właściwe ustawienie względem 
linii cięcia 

• Należy umieścić szczelinę widoczną na stopce narzędzia ponad 
linią cięcia, ustawiając górny i dolny róg otworu 
romboidalnego w taki sposób, aby znajdowały się dokładnie 
na linii cięcia. 
Ze względu na to, że miejsca cięcia mogą być różne w 
zależności od zastosowanego rodzaju tarczy, należy w 
pierwszej kolejności wykonać cięcie próbne. 

Linia cięcia 

  Szczelina 

J
e
ś
li 

u
 

r—
 

  

_L 

 

Rys. 7 
2. Aby uruchomić silnik, należy nacisnąć najpierw 

dźwignię blokady włącznika, a po niej włącznik 
zasilania, po czym zwolnić dźwignię blokady 
włącznika. 
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Uchwyt cofania 

Osłona dolna 

Przycisk blokady 

wrzeciona 

Podkładka wewnętrzna 
Podkładkę wewnętrzną należy umieścić w 
taki sposób, aby jej wycięcie było 
skierowane w stronę użytkownika. 

Śruba 

sześciokątna 

Poluzować 

Dokręcić 

Podkładka zewnętrzna  

Umieścić wystającą część 

podkładki zewnętrznej w miejscu 

podkładki. 



 

PRZESTROGA: 

• Należy upewnić się, że dźwignia blokady włącznika działa. 
Jeżeli możliwe jest naciśnięcie włącznika zasilania bez 
uprzedniego naciśnięcia dźwigni blokady włącznika, należy 
natychmiast zaprzestać użytkowania narzędzia. W takiej 
sytuacji należy oddać narzędzie do autoryzowanego 
serwisu. 

• Należy zawsze trzymać rękojeść narzędzia jedną ręką, a 
drugą trzymać uchwyt przedni. (Patrz rys. 8) Należy mocno 
trzymać narzędzie i wcisnąć przełącznik do oporu. 

• Przed uruchomieniem silnika tarcza nie może dotykać 
materiału, który ma zostać poddany cięciu. Przed 
rozpoczęciem cięcia należy odczekać, aż tarcza osiągnie 
pełną prędkość obrotową. 

• W omawianym urządzeniu nie przewidziano możliwości 
zablokowania włącznika zasilania w położeniu „ON”, 
dlatego nie wolno podejmować prób zablokowania go w 
tym położeniu. 

3. Cięcie należy rozpocząć w momencie, gdy tarcza 
osiągnie pełną prędkość obrotową. 

PRZESTROGA: 
• Aby zapobiec niekontrolowanemu zachowaniu 

narzędzia podczas jego uruchamiania, tarcza 
rozpędza się stopniowo od małej prędkości. (Łagodny 
rozruch) 

4. Podczas pracy narzędzia należy utrzymywać prostą 
linię cięcia. Narzędzie należy przesuwać w przód ze 
stałą prędkością, obserwując jednocześnie krawędź 
tarczy przez osłonę przezroczystą. 

OSTRZEŻENIE 

• Aby uniknąć niebezpiecznego odrzutu, należy 
pilnować, aby stopka narzędzia płasko przylegała 
do ciętego materiału. 

• Nie wolno przeciążać narzędzia. Cięcie należy 
wykonywać, dociskając narzędzie do powierzchni 
materiału z niewielką, lecz stałą siłą. 

5. Jeżeli silnik zacznie się przegrzewać, należy zaprzestać 
cięcia. W takiej sytuacji należy odczekać, aż narzędzie 
ostygnie, po czym można kontynuować pracę. 

6. Bezpieczną praktyką jest każdorazowe wyjmowanie 
akumulatora po zakończeniu pracy z narzędziem, jeszcze 
przed odłożeniem go w miejsce jego przechowywania. 

Regulacja głębokości cięcia 
• W pierwszej kolejności należy wyjąć akumulator. 

• Następnie należy poluzować nakrętkę regulacji 
głębokości i dokonać regulacji głębokości cięcia, 
używając do jej pomiaru kresek podziałki znajdującej 
się na osłonie dolnej. Po zakończeniu regulacji 
głębokości należy mocno dokręcić z powrotem 
nakrętkę regulacji głębokości. 

• Jeżeli grubość drewna poddawanego cięciu wynosi 
10 mm lub mniej, należy dokonać regulacji głębokości 
cięcia w taki sposób, aby tarcza wystawała ok. 5 mm 
poza dolną powierzchnię materiału. 

 

Prowadnica wzdłużna 
(EY3500B7727) 
(Dostępna jako wyposażenie dodatkowe — nie jest dostarczana wraz z 
narzędziem) 
Prowadnica wzdłużna pozwala wykonywać cięcia proste. Umożliwia również 
wykonywanie powtarzalnych cięć o tej samej szerokości. 

• W pierwszej kolejności należy wyjąć akumulator. 

• Należy wsunąć prowadnicę wzdłużną, a następnie dokonać regulacji 
szerokości cięcia. (patrz rys. 10) 

• Aby unieruchomić prowadnicę wzdłużną, należy mocno dokręcić śrubę. 

 

- 12 - 

EY45A2(EU).indb 12 2014-2-18 16:23:13 

Poluzować 

Nakrętka 

regulacji 

głębokości 

Dokręcić 

Odciągnąć 

w dół 

Rys. 10 

Wsuwanie i 

regulacja 

Dokręcanie 

śruby 

Prowadnic

a 

wzdłużna 

Dźwignia 

blokady 

włącznika Uchwyt 

przedni 

Rękojeść 

Włącznik 

zasilania Rys. 8 

Rys. 9 



Zbieranie pyłu 

OSTRZEŻENIE 
* Przed przystąpieniem do cięcia metalu należy 

zawsze w pierwszej kolejności opróżnić pojemnik 
na pył oraz otworzyć osłonę przednią i usunąć pył 
znajdujący się wewnątrz. 

• Używanie narzędzia do cięcia metalu, podczas 
gdy w pojemniku na pył znajdują się materiały 
łatwopalne, grozi pożarem. 

* Podczas cięcia metalu należy zawsze używać 
narzędzia z przymocowanym do niego pojemnikiem 
na pył. 

• Rozpryskujące się iskry i wióry metalowe mogą 
być przyczyną odniesienia obrażeń ciała. 

* W przypadku cięcia metalu nie wolno podłączać 

odkurzacza do narzędzia. 
Iskry i rozgrzane wióry metalowe mogą 
spowodować pożar odkurzacza. Odkurzacz należy 
obsługiwać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 

instrukcji jego obsługi. 

(1) Pył należy gromadzić w pojemniku na pył. 

* Po zapełnieniu pojemnika pyłem należy go 
opróżnić. 

* Pojemnik na pył należy opróżnić przed 
odłożeniem narzędzia w miejsce jego 
przechowywania. 

* Pojemność pojemnika na pył 

• W przypadku cięcia przewodu elektrycznego o 
średnicy 25 mm pojemnik umożliwia wykonanie 
około 130 cięć 

• W przypadku cięcia drewna 45 mm x 45 mm, 

pojemnik umożliwia wykonanie około 150 cięć 

UWAGA: 

Cięcie niektórych materiałów może powodować 

gromadzenie się nadmiernej ilości pyłu wewnątrz 

osłony przedniej, tym samym ją zapychając. 

 

(2) Do usunięcia pyłu należy użyć odkurzacza. 

* Należy podłączyć narzędzie do węża odkurzacza, 
używając do tego celu króćca redukcyjnego 
EY9X012E (sprzedawanego oddzielnie). 
Średnica wewnętrzna węża pasującego do 
narzędzia: od 25 mm do 38 mm 

* Odkurzacz należy obsługiwać zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w instrukcji jego obsługi. 

 

Rys. 12 

UWAGA: 
Jeżeli wydmuchiwanie pyłu z narzędzia lub gromadzenie go w 
pojemniku jest utrudnione, może to oznaczać, że wylot pyłu 
jest zapchany. W takiej sytuacji należy otworzyć osłonę 
przednią i usunąć mogący się tam znajdować pył. 

Oświetlenie LED 

 

Oświetlenie LED świeci po naciśnięciu włącznika 

zasilania i gaśnie po jego zwolnieniu. 

• Oświetlenie pobiera bardzo niewiele energii, dzięki 

czemu jego działanie nie ma negatywnego wpływu 

na pracę narzędzia ani na poziom naładowania 

akumulatora. 
Przestroga: 

• Wbudowaną kontrolkę LED zaprojektowano w taki 

sposób, aby oświetlała od czasu do czasu niewielki 

obszar roboczy. 

• Nie należy jednak korzystać z niego zamiast 

zwykłej latarki, ponieważ nie świeci ono dostatecznie 

jasno. 
Przestroga: NIE WOLNO KIEROWAĆ WZROKU BEZPOŚREDNIO NA WIĄZKĘ 

ŚWIATŁA. Używanie elementów sterowania lub dokonywanie regulacji bądź 
wykonywanie procedur innych niż wyszczególnione w niniejszym dokumencie może 
narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania. 
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Panel sterowania (2) Kontrolka ostrzegawcza niskiego 
poziomu naładowania akumulatora 

 

(1) (2) 

(1) Kontrolka ostrzegawcza przegrzania 

r
 1 

  

Wyłączona Miga: Przegrzanie 

(normalne Oznacza, że praca narzędzia 
została działanie) wstrzymana z powodu 

 przegrzania akumulatora. 

  

Funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem wstrzymuje 
czasowo pracę narzędzia, aby chronić akumulator przed 
przegrzaniem. Po uruchomieniu się tej funkcji 
umieszczona na panelu sterowania kontrolka 
ostrzegawcza przegrzania zaczyna migać. 

• Jeżeli uruchomi się funkcja zabezpieczenia przed 
przegrzaniem, należy odczekać, aż narzędzie schłodzi 
się w wystarczającym stopniu (co najmniej 30 minut). 
Gdy kontrolka ostrzegawcza przegrzania zgaśnie, 
narzędzie jest gotowe do ponownego użycia. 

• Należy unikać sytuacji, w których korzystanie z 
narzędzia powoduje powtarzające się uruchamianie 
funkcji zabezpieczenia przed przegrzaniem. 

• W przypadku używania narzędzia w niskich 
temperaturach (np. w zimie) lub gdy podczas pracy jest 
ono często wyłączane, może nie dochodzić do 
uruchomienia funkcji zabezpieczenia przed 
przegrzaniem. 
Ze względu na warunki pracy i inne czynniki związane 
z używaniem narzędzia w temperaturze 10°C lub 
niższej, wydajność modelu EY9L42 w takim przypadku 
znacząco się obniża. 

• Zakres temperatur otoczenia wynosi od 0 °C do 40 °C. 
W przypadku korzystania z akumulatora, którego 
temperatura jest niższa niż 0 °C, narzędzie może nie 
działać prawidłowo. 

• W przypadku ładowania zimnego akumulatora (o temp. 
poniżej 0 °C) w ciepłym miejscu należy pozostawić w 
nim akumulator na co najmniej godzinę, aby umożliwić 
ogrzanie akumulatora do temperatury otoczenia. 

► 

Wyłączona 

(normalne 

działanie) 

 

Miga (bez ładowania) 

Funkcja ochrony 

akumulatora jest 
aktywna 

Nadmierne (całkowite) rozładowywanie akumulatorów 
litowo-jonowych radykalnie skraca ich żywotność. Omawiane 
narzędzie posiada funkcję ochrony akumulatora, która 
zapobiega jego nadmiernemu rozładowaniu. 

• Funkcja ochrony akumulatora uruchamia się bezpośrednio 
przed jego rozładowaniem, co skutkuje miganiem kontrolki 
ostrzegawczej niskiego poziomu naładowania akumulatora. 

• Po zauważeniu migającej kontrolki ostrzegawczej niskiego 
poziomu naładowania akumulatora należy natychmiast 
rozpocząć jego ładowanie. 

• Podczas próby uruchomienia narzędzia, gdy poziom 
naładowania akumulatora jest zbyt niski, urządzenie może 
przerwać pracę zanim kontrolka ostrzegawcza niskiego 
poziomu naładowania akumulatora zdąży mignąć. Oznacza 
to, że poziom naładowania akumulatora jest 
niewystarczający do uruchomienia narzędzia i należy go 
naładować przed ponownym użyciem. 

• Jeżeli podczas użytkowania narzędzie zostanie poddane 
nagłemu obciążeniu, które spowoduje wstrzymanie pracy 
silnika, może zadziałać czujnik funkcji zapobiegania 
nadmiernemu rozładowaniu akumulatora, a kontrolka 
ostrzegawcza niskiego poziomu naładowania akumulatora 
może zacząć migać. Kontrolka przestanie migać po 
usunięciu przyczyny wstrzymania pracy silnika oraz 

naciśnięciu i zwolnieniu spustu. 

PRZESTROGA: 
Funkcja ochrony przed nadmiernym rozładowaniem 
akumulatora działa nawet wtedy gdy miga zarówno 
kontrolka ostrzegawcza niskiego poziomu naładowania 
akumulatora, jak i oświetlenie LED. 

• Należy natychmiast rozpocząć ładowanie akumulatora, 
ponieważ bieżący poziom jego naładowania jest niski. 

• W przypadku ładowania zimnego akumulatora (o temp. 
poniżej 0 °C) w ciepłym miejscu należy pozostawić w 
nim akumulator na co najmniej godzinę, aby umożliwić 
ogrzanie akumulatora do temperatury otoczenia. 

• Moc ulega zmniejszeniu i zanikowi wraz ze 
zmniejszaniem napięcia ze względu na wysokie 
obciążenie silnika. Nie wolno używać narzędzia w 
sposób, który powoduje powtarzające się uruchamianie 
funkcji zapobiegania nadmiernemu rozładowaniu 
akumulatora. 
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Właściwe użytkowanie (informacje 
szczegółowe) 

OSTRZEŻENIE 

Unikanie ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała: 

• Istotne jest, aby korzystać z odpowiedniego 
przyrządu umożliwiającego właściwe zamocowanie 
materiału, który ma zostać poddany cięciu, a także 
trzymać mocno narzędzie oburącz, zapobiegając w 
ten sposób utracie panowania nad narzędziem, co 
mogłoby skutkować odniesieniem obrażeń ciała. 

• Rysunek 14 przedstawia właściwą pozycję ciała 
podczas cięcia. 

• Należy zwrócić uwagę, że ręce znajdują się z 
daleka od strefy cięcia. 

• Należy upewnić się, że osoby postronne znajdują 
się z daleka od obszaru roboczego oraz obszaru 
znajdującego się pod obrabianym elementem. 

• Podczas cięcia nie wolno przytrzymywać 
materiału ręką. 

Cięcie dużych arkuszy: 
Należy podpierać duże arkusze. Należy upewnić się, 
że ustawiona została odpowiednia głębokość cięcia, 
tak aby tarcza przecinała wyłącznie obrabiany 
element, a nie podpory. (patrz rys. 15) 
W razie braku właściwego podparcia duże arkusze 
uginają się lub ulegają zagięciu. Próby cięcia arkuszy 
bez uprzedniego wyrównania i właściwego podparcia 
obrabianego elementu prowadzą do zakleszczania 
tarczy, co skutkuje pojawianiem się odrzutu. (patrz rys. 
16) 

• Nie wolno podpierać materiału w punktach 
położonych z daleka od miejsca cięcia. 
Cięcie materiałów cienkich lub falistych: 
Materiały cienkie i faliste należy ciąć w odległości co 
najmniej 25 mm od krawędzi obrabianego elementu, 
aby uniknąć odniesienia obrażeń ciała lub 
uszkodzenia narzędzia wskutek wciągania cienkich 
pasków metalu do wnętrza osłony górnej. 

• Należy używać wyłącznie odpowiednio ostrych tarcz. 
Czyste i ostre tarcze zmniejszają ryzyko 

zakleszczenia i odrzutu. 

 

 

Rys. 15 

 

Rys. 16 
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OSTRZEŻENIE 
Unikanie ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała: 

• W sytuacji gdy cięcie nie zostało zakończone lub zostało nagle przerwane, bądź tarcza uległa zakleszczeniu, należy: natychmiast 
zwolnić włącznik zasilania i przytrzymać narzędzie nieruchomo w materiale aż do momentu całkowitego zatrzymania tarczy. 

• Aby uniknąć odrzutu, należy pamiętać, aby nigdy nie wyciągać ani nie wycofywać narzędzia z przecinanego elementu, gdy tarcza 
znajduje się w ruchu. Należy w pierwszej kolejności upewnić się, że nastąpiło całkowite zatrzymanie ruchu obrotowego tarczy, a 
następnie wyjąć narzędzie z materiału poddawanego cięciu. 

• Aby dokończyć cięcie, należy ponownie uruchomić narzędzie i poczekać aż tarcza osiągnie pełną prędkość obrotową, a następnie 
powoli wprowadzić tarczę w wyciętą szczelinę i dokończyć pracę. 

1. Szerszą część stopki narzędzia należy umieścić po tej stronie obrabianego elementu, która jest dobrze podparta (patrz rys. 17), nie zaś 
po tej, która w momencie przecięcia odpada. (Patrz rys. 18) 

Narzędzie należy mocno trzymać, aby zapobiec utracie panowania nad nim. Obsługiwanie urządzenia w sposób nieostrożny może 

doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń ciała. 

  

2. 

 

3. 

Należy upewnić się, że nastąpiło zatrzymanie ruchu tarczy. 
Mimo że omawiane narzędzie jest wyposażone w hamulec, przed odłożeniem narzędzia po zakończeniu pracy 
należy upewnić się, że tarcza jest nieruchoma, a osłona dolna zamknęła się. 
 
W przypadku zauważenia czegokolwiek nietypowego nie wolno korzystać z narzędzia. Należy natychmiast wyjąć akumulator. 
Jeżeli narzędzie bardzo się rozgrzewa lub nie działa prawidłowo, należy wyjąć akumulator i zaprzestać użytkowania narzędzia. W takiej 

sytuacji należy oddać narzędzie do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie. 

OSTRZEŻENIE 
Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała lub wywołania pożaru, nie wolno naprawiać narzędzia 
samodzielnie. Nie wolno demontować ani modyfikować obudowy narzędzia. Narzędzie nie zawiera żadnych części, 
które mogą być naprawiane przez użytkownika. 

4. NIE WOLNO DOPUŚCIĆ DO KONTAKTU NARZĘDZIA Z CIAŁEM UŻYTKOWNIKA. 
Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której po zakończeniu cięcia narzędzie ociera się o nogę lub bok ciała 
użytkownika. 
Ze względu na to, że osłona dolna jest wysuwana, może ona zahaczyć o ubranie i odsłonić tarczę. Należy 
utrzymywać elementy ubioru z daleka od narzędzia. Ponadto należy pamiętać, że zarówno w osłonie górnej, jak i 
dolnej występują odcinki, które nie zakrywają tarczy. 

OSTRZEŻENIE 
Ze względu na to, że podczas cięcia metalu pojawiają się iskry, należy: 

• Zawsze używać okularów ochronnych. 

• Nie korzystać z narzędzia w pobliżu jakichkolwiek substancji łatwopalnych ani w obszarze, w którym są używane. 

Takie działanie groziłoby wywołaniem pożaru i poparzeniami. 

5. Nie wolno uruchamiać blokady wrzeciona, gdy tarcza znajduje się w ruchu. Nie wolno również tego robić w celu zatrzymania pracy 
narzędzia. Nie wolno przestawiać przełącznika w położenie „ON”, gdy uruchomiona została blokada wrzeciona. Takie działanie 

skutkować będzie poważnym uszkodzeniem narzędzia. 
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Zalecenia dotyczące użytkowania [Akumulator] 

Właściwe użytkowanie 

akumulatora 

Akumulator litowo-jonowy 
• W celu uzyskania optymalnego czasu eksploatacji 

akumulatora, po zakończeniu korzystania z 
akumulatora litowo-jonowego należy przechowywać 
go bez wcześniejszego ładowania. 

• Podczas ładowania akumulatora należy się 
upewnić, że styki ładowarki nie są zabrudzone 
substancjami obcymi, takimi jak pył czy woda. Jeśli 
na stykach znajdują się substancje obce, należy 
wyczyścić je przed rozpoczęciem ładowania 
akumulatora. 
Obecność substancji obcych, takich jak pył czy 
woda., podczas działania może mieć wpływ na czas 
eksploatacji styków akumulatora. 

• Gdy akumulator nie jest używany, należy chronić go 

przed kontaktem z metalowymi przedmiotami, 
takimi jak spinacze, monety, klucze, gwoździe czy 
wkręty, lub innymi metalowymi drobiazgami, które 
mogą spowodować zwarcie styków akumulatora. 
Zwarcie styków akumulatora z kolei grozi 
iskrzeniem, poparzeniami lub zapłonem. 

Podczas korzystania z akumulatora należy się 
upewnić, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane. 

• Po wyjęciu akumulatora z obudowy głównej 
narzędzia należy natychmiast założyć osłonę 
akumulatora, aby zapobiec osadzaniu się pyłu lub 
brudu na jego stykach, co mogłoby doprowadzić do 
zwarcia. 

 

Należy zawsze używać osłony akumulatora 

• Gdy akumulator nie jest używany, należy przechowywać 
go w taki sposób, aby obce substancje, takie jak pył czy 
woda, nie zanieczyściły jego styków. Należy zawsze 
nakładać na akumulator osłonę, aby chronić jego styki. 

Podczas ładowania akumulatora należy się upewnić, że 
styki ładowarki nie są zabrudzone substancjami 
obcymi, takimi jak pył czy woda. Jeśli na stykach 
znajdują się substancje obce, należy wyczyścić je przed 
rozpoczęciem ładowania akumulatora. 
Obecność substancji obcych, takich jak pył czy woda., 
podczas działania może mieć wpływ na czas 
eksploatacji styków akumulatora. 

PRZESTROGA: 

 

Czas eksploatacji akumulatora 
Czas eksploatacji akumulatorów jest ograniczony. 

Jeśli czas pracy po naładowaniu ulegnie znacznemu 

skróceniu, należy wymienić akumulator na nowy. 

Utylizacja akumulatora 
UWAGA! 

W celu ochrony środowiska i umożliwienia 

ponownego przetworzenia materiałów należy 

zutylizować akumulator w oficjalnie wskazanej 

placówce, jeśli taka istnieje w kraju użytkownika. 

Aby chronić silnik lub akumulator, podczas pracy należy 
zwracać uwagę na zjawiska opisane poniżej. 

• Jeżeli akumulator nagrzewa się, uruchomiona zostanie 
funkcja ochrony, wskutek czego akumulator przestanie 
działać. 
Po uruchomieniu się tej funkcji umieszczona na panelu 
sterowania kontrolka ostrzegawcza przegrzania 
zaczyna świecić lub migać. 

Zasady bezpiecznego użytkowania 
• Ze względów bezpieczeństwa akumulator 

zaprojektowano w taki sposób, aby jego podłączanie 
następowało dwuetapowo. Przed użyciem należy się 
upewnić, że akumulator jest we właściwy sposób 
podłączony do jednostki głównej. 

• Jeżeli podczas przestawiania włącznika zasilania w 
położenie „ON” akumulator nie jest dostatecznie mocno 
osadzony w obudowie narzędzia, kontrolka 
ostrzegawcza przegrzania oraz kontrolka ostrzegawcza 
niskiego poziomu naładowania akumulatora zaczynają 
migać, co oznacza, że bezpieczna obsługa narzędzia 
nie jest możliwa i w związku z tym jednostka główna nie 
będzie obracała się w normalny sposób. Akumulator 
należy podłączać do jednostki narzędzia w taki sposób, 
aby czerwona lub żółta etykieta stały się niewidoczne. 
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Pokrywa 

akumulatora Styki 

Etykieta 



[Ładowarka] 

Ładowanie 
PRZESTROGA: 

• Ładowarkę zaprojektowano w taki sposób, aby 
działała wyłącznie w standardowej, domowej 
instalacji elektrycznej, zgodnie z informacjami 
umieszczonymi na tabliczce znamionowej. 
Ładowanie można przeprowadzać wyłącznie pod 
napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej 
urządzenia, np. 230 V / 50 Hz. 

• Nie wolno używać ładowarki, gdy parametry 
napięcia lub częstotliwości są inne niż wskazane na 
tabliczce. 

• Jeśli temperatura akumulatora spadnie poniżej 
około -10 °C, ładowanie zostanie przerwane 
automatycznie w celu zapobieżenia degradacji 
akumulatora. 

• Nie wolno ładować akumulatora, gdy jego 

temperatura wynosi mniej niż 0°C. 

• W przypadku ładowania zimnego akumulatora (o 
temp. poniżej 0 °C) w ciepłym miejscu należy 
pozostawić w nim akumulator na co najmniej 
godzinę, aby umożliwić jego ogrzanie do 
temperatury otoczenia. 
W przeciwnym razie akumulator może nie zostać w 
pełni naładowany. 

W przypadku ładowania kolejno więcej niż dwóch 
akumulatorów należy zapewnić możliwość 
schłodzenia ładowarki. 

• Nie wolno wkładać palców do gniazda styków 
podczas trzymania ładowarki ani w żadnej innej 
sytuacji. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

PRZESTROGA: 

Zapobiega to wystąpieniu pożarku lub uszkodzeniu 

ładowarki. 

• Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych 

ładowarki i akumulatora. 

• Jeśli ładowarka nie jest używana, należy 

odłączyć ją od zasilania. 

UWAGA: 

W chwili zakupu akumulator nie jest w pełni 

naładowany. Przed użyciem należy naładować 

akumulator. 

Sposób ładowania 

1. Należy podłączyć ładowarkę do gniazdka prądu przemiennego. 

UWAGA: 
Podczas wkładania wtyczki do gniazdka prądu 
przemiennego mogą powstawać iskry, jednak nie 
stanowi to zagrożenia. 

2. Należy włożyć akumulator do ładowarki, mocno go dociskając. 

1 Po dokładnym ustawieniu względem siebie 
znaków ustawienia akumulatora należy umieścić 
go w wyprofilowaniu dokującym ładowarki. 

2 Wsunąć akumulator w kierunku wskazywanym przez strzałkę. 

 

Podczas ładowania będzie świecić kontrolka ładowania. 
Po zakończeniu ładowania wewnętrzny przełącznik 
elektroniczny zostanie automatycznie przełączony w celu 
zapobieżenia przeładowaniu. 
• W przypadku podwyższonej temperatury akumulatora (na 

przykład bezpośrednio po zakończeniu pracy z dużym 
obciążeniem) ładowanie się nie rozpocznie. 
Pomarańczowa kontrolka stanu gotowości będzie migać do 
momentu ochłodzenia akumulatora. 
Ładowania rozpocznie się automatycznie. 

 
 
 
 
 
 
Kontrolka ładowania (zielona) będzie migać powoli po 
naładowaniu akumulatora do poziomu około 80%. 
 
 
Po zakończeniu ładowania kontrolka ładowania świecąca na 
zielono zgaśnie. 

Jeśli temperatura akumulatora wynosi 0 °C lub mniej, całkowite 
naładowanie akumulatora może trwać dłużej niż zwykle. 
Nawet po pełnym naładowaniu akumulatora jego moc będzie 
wynosić około 50% mocy w pełni naładowanego akumulatora 

przy normalnej temperaturze roboczej. 

Jeżeli kontrolka ładowania (zielona) nie gaśnie, należy 
skonsultować się z autoryzowanym przedstawicielem 
handlowym produktów firmy Panasonic. 
Po ponownym włożeniu w pełni naładowanego akumulatora do 
ładowarki, zaświeci się kontrolka ładowania. Po upływie kilku 

minut kontrolka ładowania świecąca na zielono zgaśnie. 
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Znaki ustawienia 



Oznaczenia kontrolek 

■53 

=D- 

Ładowanie zakończone. (Pełne naładowanie). 

Poziom naładowania akumulatora wynosi około 80%. 

Ładowanie w toku 

Ładowarka jest podłączona do gniazdka prądu przemiennego. 

Gotowość do ładowania. 

[ ) (Zielony) [ ) (Pomarańczowy) Kontrolka stanu ładowania 
Z lewej: zielona Z prawej: pomarańczowa 

Akumulator jest zimny. 
Akumulator jest ładowany powoli w celu zmniejszenia jego 
obciążenia. 

 

Akumulator jest gorący. 
Ładowanie rozpocznie się po obniżeniu temperatury akumulatora. 
Jeśli temperatura akumulatora wynosi -10 °C lub mniej, kontrolka 
stanu ładowania (pomarańczowa) również zacznie migać. Ładowanie 
rozpocznie się po podwyższeniu temperatury akumulatora. 

Ładowanie nie jest możliwe. Styki akumulatora są zanieczyszczone 
pyłem lub nastąpiła awaria akumulatora. 

] Wyłączona Świeci ■ ■■ Miga 

Informacja dla użytkowników dotycząca zbiórki i utylizacji starych 
urządzeń i zużytych akumulatorów 

 

 

Niniejsze symbole umieszczone na produktach, opakowaniach i/lub w towarzyszącej im dokumentacji 
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz 
baterii/akumulatorów z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, odzysku oraz recyklingu zużytych produktów i 
baterii/akumulatorów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z 
przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE. 
Prawidłowe pozbywanie się ww. produktów i baterii/akumulatorów pomaga oszczędzać cenne zasoby 
naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan 
środowiska naturalnego, który może mieć miejsce w wypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i baterii/akumulatorów można uzyskać 
od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym 
użytkownik nabył dane urządzenie. 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów może podlegać grzywnie zgodnie z ustawodawstwem krajowym. 

Dla użytkowników instytucjonalnych w krajach Unii Europejskiej 
W przypadku konieczności utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych należy się skontaktować z 

przedstawicielem handlowym lub dostawcą, aby otrzymać informacje dotyczące sposobu dalszego postępowania. 

[Informacja na temat utylizacji poza obszarem Unii Europejskiej] 
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. W przypadku konieczności utylizacji tych 
produktów należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym lub dostawcą, aby uzyskać informacje na temat 
właściwego sposobu postępowania. 
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V. KONSERWACJA VI. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
OSTRZEŻENIE 

Aby uniknąć odniesienia poważnych obrażeń ciała, należy 
zawsze wyjmować akumulator z narzędzia przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek prac konserwacyjnych. 

PRZESTROGA: 
Aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ produktu, 
jego serwisowanie powinno być wykonywane przez autoryzowany 
serwis. Należy zawsze wymagać stosowania oryginalnych części 

zamiennych firmy Panasonic. 

OSTRZEŻENIE 

• Użycie jakiegokolwiek elementu wyposażenia dodatkowego, 
który nie został wyszczególniony w niniejszej instrukcji 
obsługi, może spowodować pożar bądź doprowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym i/lub odniesienia obrażeń 
ciała. Należy stosować wyłącznie zalecane przez 
producenta elementy wyposażenia dodatkowego. 

• Użycie danego rodzaju tarczy do cięcia materiału grubszego 
lub cieńszego od zalecanej grubości materiału dla tego 
rodzaju tarczy skutkuje wykonaniem cięcia o postrzępionej 
krawędzi, co dodatkowo zwiększa ryzyko „odrzutu” lub 

odniesienia obrażeń ciała. 

Czyszczenie narzędzia 

Narzędzie należy utrzymywać w czystości, aby zachować wysoką 
wydajność cięcia i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania 

narzędzia. 

Należy wykonać następujące czynności: 

1. Wyjąć akumulator z narzędzia. 

2. Wyczyścić narzędzie przy użyciu suchej, miękkiej szmatki. 
Nie używać wilgotnej szmatki ani płynów czyszczących. 

Mogłyby one uszkodzić zewnętrzną powierzchnię narzędzia. 

3. Usunąć wszelkie zabrudzenia z oleju lub smaru, z powodu 
których narzędzie mogłoby wyślizgiwać się z rąk, skutkując 
trudnościami w jego użytkowaniu. 

4. Wyjąć tarczę i zetrzeć znajdujący się na niej pył. 

PRZESTROGA: 

Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia narzędzia, nie wolno 
zanurzać żadnego z jego elementów w cieczach. 

• W przypadku narażenia wnętrza narzędzia lub akumulatora na 
kontakt z wodą należy jak najszybciej osuszyć elementy i 
pozostawić je do wyschnięcia. Należy ostrożnie usunąć pył lub 
opiłki żelaza nagromadzone wewnątrz narzędzia. W razie 
napotkania jakichkolwiek problemów podczas obsługi narzędzia 

należy skonsultować się z serwisem naprawczym. 

Osłona przezroczysta 

OSTRZEŻENIE 

Jeżeli na osłonie widoczne są pęknięcia lub jest ona złamana, 
należy oddać narzędzie do autoryzowanego serwisu w celu 
wymiany tego elementu. W takiej sytuacji nie wolno uruchamiać 
narzędzia. Mogłoby to skutkować odniesieniem poważnych 
obrażeń ciała. 
Nie wolno używać narzędzia, gdy osłona przezroczysta jest 
uszkodzona lub nie została zamontowana. Odpryskujące wióry 

mogą być przyczyną odniesienia poważnych obrażeń ciała. 

Tarcza widiowa do cięcia metalu • 
EY9PM13E 

Umożliwia cięcie niehartowanych metali żelaznych o 
grubości od 0,5 mm do 6,0 mm 

Tarcza widiowa do cięcia cienkich warstw metalu (element 
wyposażenia dodatkowego) 
• EY9PM13F 

Umożliwia cięcie cienkich warstw niehartowanych metali 
żelaznych o grubości od 0,5 mm do 6,0 mm, w przypadku 
których wymagane jest uzyskanie czystych krawędzi cięcia 

Tarcza widiowa do cięcia drewna (element wyposażenia 

dodatkowego) 

EY9PW13C 

Umożliwia cięcie różnych rodzajów drewna 

Tarcza widiowa do cięcia cienkich warstw drewna (element 
wyposażenia dodatkowego) 

• EY9PW13D 

Umożliwia cięcie cienkich warstw drewna, w przypadku których 
wymagane jest uzyskanie czystych krawędzi cięcia 

Zalecana grubość materiału wynosi maksymalnie 12 mm 

Tarcza widiowa do cięcia tworzyw sztucznych (element 
wyposażenia dodatkowego) 
• EY9PP13C Umożliwia 

cięcie tworzyw 
sztucznych 
Zalecana grubość materiału w przypadku płyt akrylowych i 
wykonanych z chlorku winylu: 
od 2,0 mm do 5,0 mm dla płyt 
falistych oraz od 0,8 mm do 5,0 

mm dla rur 

Króciec redukcyjny węża odkurzacza (element 

wyposażenia dodatkowego) • EY9X012E 

Prowadnica wzdłużna (element wyposażenia dodatkowego) 
• EY3500B7727 

Umożliwia wykonywanie cięć prostych oraz powtarzalnych cięć 

o tej samej szerokości 
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VII. DANE TECHNICZNE 
UWAGA: 

Oznaczenie masy 

W przypadku masy większej bądź równej 1 kg: z 

dokładnością do 0,05 kg. W przypadku masy 

mniejszej niż 1 kg: z dokładnością do 0,01 kg. 

JEDNOSTKA GŁÓWNA 

Model nr: EY45A2 

Napięcie zasilania silnika DC 14,4 V DC 18 V 

Prędkość znamionowa bez obciążenia 3 600 obr./min (min-1) 4500 obr./min (min-1) 

Rozmiar tarczy Średnica zewnętrzna 

Średnica otworu tarczy 135 mm 20 mm 

Maksymalna głębokość cięcia od 0 do 46 mm (w przypadku tarczy o średnicy 135 mm) 

Maksymalny moment obrotowy 5,4 N·m 6,7 N 

Długość całkowita 292 mm (tylko jednostka główna) 

Masa 2,05 kg (tylko jednostka główna) 

Akumulatory 

Akumulatory litowo-jonowe (Li-ion) 

EY9L42 EY9L44 EY9L45 EY9L50 EY9L51 

DC 14,4 V DC 18 V 

Hałas i drgania Patrz: dołączony arkusz 

ŁADOWARKA 

Model nr: EY0L82 

Znamionowe parametry elektryczne Patrz: tabliczka znamionowa umieszczona na spodniej części ładowarki 

Masa 0,93 kg 

Czas 

ładowania 

Model nr: EY9L42 EY9L44 EY9L45 EY9L50 EY9L51 

Użyteczny poz. naład. 30 min 40 min 50 min 40 min 55 min 

Poziom naład.: pełny 35 min 55 min 60 min 55 min 70 min 

UWAGA: Niniejsza tabela może zawierać modele niedostępne w danym regionie. 

Patrz: najnowsze wydanie katalogu zbiorczego. 

Nazwa i adres sprzedawcy znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do niniejszej instrukcji 

obsługi. 

VIII. ZAŁĄCZNIK 
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI 

• Gwarancja nie obejmuje awarii i uszkodzeń narzędzia powstałych wskutek jego ciągłego i długotrwałego 

użytkowania (np. na linii montażowej w fabryce). 

• Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub awarii spowodowanych stosowaniem elementów 

wyposażenia dodatkowego, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej instrukcji obsługi. 
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WAŻNE: 
Żyły w przewodzie zasilającym są oznaczone 

kolorami zgodnie z następującym kodem: 

niebieska: przewód neutralny, brązowa: 

przewód fazowy. 
Jeżeli kolory te 

DOTYCZY WYŁĄCZNIE WIELKIEJ BRYTANII 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 

WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH 

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA 

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ 

PONIŻSZY TEKST 
To urządzenie jest wyposażone w odlewaną wtyczkę z 
trzema bolcami dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody 
użytkowania. 

Wtyczka ma wbudowany bezpiecznik 5 A. 
W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika należy 
się upewnić, że zamienny bezpiecznik ma wartość 
znamionową 5 A i posiada aprobatę AST lub BSI zgodnie 
z normą BS1362. 
Należy sprawdzić, czy na korpusie bezpiecznika znajduje 
się znak ASTA lub BSI ^. 
Jeżeli wtyczka posiada pokrywę wymiennego 
bezpiecznika, należy się upewnić, że została ona 
założona po jego wymianie. 
Jeżeli pokrywa zostanie zagubiona, nie można korzystać z 
wtyczki do czasu zainstalowania zamiennej pokrywy. 

Zamienną pokrywę bezpiecznika można nabyć u 
lokalnego sprzedawcy produktów firmy Panasonic. 

JEŻELI ZAINSTALOWANA WTYCZKA NIE PASUJE DO 
GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W 
DOMU, NALEŻY WYMONTOWAĆ BEZPIECZNIK, PO 
CZYM ODCIĄĆ WTYCZKĘ I ZUTYLIZOWAĆ JĄ W 
BEZPIECZNY SPOSÓB. 
ISTNIEJE RYZYKO POWAŻNEGO PORAŻENIA 
PRĄDEM, JEŻELI ODCIĘTA WTYCZKA ZOSTANIE 
PODŁĄCZONA DO JAKIEGOKOLWIEK 
13-AMPEROWEGO GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO. 

nie odpowiadają kolorom oznaczeń złączy we 

wtyczce, należy postąpić następująco: 

Żyłę w kolorze NIEBIESKIM należy podłączyć 

do zacisku we wtyczce oznaczonego literą N 

lub kolorem CZARNYM. 

Żyłę w kolorze BRĄZOWYM należy podłączyć 

do zacisku we wtyczce oznaczonego literą L lub 

kolorem CZERWONYM. W żadnym wypadku 

nie wolno podłączać tych żył do zacisku 

uziemiającego wtyczki trójstykowej, 

oznaczonego literą E lub symbolem uziemienia 

§. 

Sposób wymiany bezpiecznika: Otworzyć 

pokrywę bezpiecznika za pomocą śrubokręta, a 

następnie wymienić bezpiecznik i zamknąć lub 

założyć pokrywę bezpiecznika. 

Pokrywa bezpiecznika 

 

Omawiane urządzenie wyprodukowano zgodnie z normą BS 800. 

W przypadku wystąpienia konieczności zainstalowania 
nowej wtyczki, należy zastosować się do schematu 
podłączenia opisanego poniżej. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skorzystać z 
pomocy wykwalifikowanego elektryka. 
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